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                                          REGULAMIN 

                       IV BIEG KOGUTA 
                                       12.06.2011 

Cele i załoŜenia biegu  

• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej  
• Promocja miasta Oława i Powiatu Oławskiego  
• Propagowanie zdrowego trybu Ŝycia wśród lokalnej społeczności  
• PrzybliŜenie wszystkim oławskiej grupy biegowej - Klubu Biegacza "DOMBUD"  

Organizatorzy 

 Oławska Grupa Biegowa - Klub Biegacza "DOMBUD" Oława  

Współorganizator 

Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Oławie 

Termin i miejsce 

• Impreza odbędzie się w dniu 12 czerwca 2011 roku (niedziela) w Oławie.  
• Start o godz. 11:00. Start i meta zawodów przy ul. Sportowej (stadion OCKF). 
• Dystans 10 km. Bieg przeprowadzony zostanie na NOWEJ TRASIE  o nawierzchni 

asfaltowej. Trasa będzie oznaczona co 1 km. Na 5 km ustawiony będzie punkt z wodą. 

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia  

• Impreza ma charakter otwarty – mogą w niej uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy 
ukończyli 16 rok Ŝycia, niezaleŜnie od miejsca zamieszkania, przynaleŜności klubowej i 
narodowości.  

• Zawodnicy powyŜej 18 roku Ŝycia podpisują oświadczenie o biegu na własną 
odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o 
zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na 
własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 12 czerwca 2011 
r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział 
od rodziców lub prawnych opiekunów.  

• Zgłoszenia naleŜy dokonywać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: 
http://www.online.datasport.com.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=221  
do dnia 6 czerwca 2011. Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów 
(stadion OCKF przy ul. Sportowej) w dniu imprezy od 8.00 do 10.20. Numery startowe 
wydawane będą po okazaniu dokumentu toŜsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego.  

 
 
 



 
Wysokość opłat: 
Wpisowe: 

  
• dla zgłoszonych do 06.06.2011 – 10 zł  
• dla zgłoszonych w dniu zawodów – 15 zł 
• odpłatność w biurze zawodów podczas weryfikacji  

Klasyfikacja końcowa 

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna, nordic walking oraz w niŜej wymienionych 
grupach wiekowych: 
MęŜczyźni:  

• M 16 męŜczyźni 16 - 19 lat  
• M 20 męŜczyźni 20 - 29 lat  
• M 30 męŜczyźni 30 - 39 lat  
• M 40 męŜczyźni 40 - 49 lat  
• M 50 męŜczyźni 50 - 59 lat  
• M 60 męŜczyźni 60 – 69 lat 
• M 70 + męŜczyźni 70 i więcej lat 

• Kobiety:  

• K 16 kobiety 16 - 19 lat  
• K 20 kobiety 20 - 29 lat  
• K 30 kobiety 30 - 39 lat  
• K 40 kobiety 40 - 49 lat  
• K 50+ kobiety 50 i więcej lat  

O przynaleŜności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia. 

• W klasyfikacji generalnej kobiet i męŜczyzn za zajęcie miejsc 1-3 puchary  
• W klasyfikacji w kategoriach wiekowych za zajęcie 1-3 miejsc  statuetki  

 
Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych zatem nagrody nie 
dublują się. W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku 
uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.  
 
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora posiłek. Dla pierwszych 
200 zawodników na mecie zostaną wręczone pamiątkowe medale. Pozostali otrzymają medal pocztą 
w późniejszym terminie. Pierwsze 200 osób zweryfikowanych w biurze zawodów otrzyma 
okolicznościową koszulkę ufundowaną przez BANK SPÓŁDZIELCZY  w Oławie. 
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród 
rzeczowych, m.in.  pralki jako nagrody głównej ufundowanej przez firmę ELECTROLUX . 

Zasady finansowania 

• Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.  
• Zawodnicy przyjeŜdŜają na koszt własny lub organizacji delegującej.  

Postanowienia końcowe 

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  
• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.  
• Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub  

skradzione podczas imprezy.  
• Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy. 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami biegu: 

Mateusz Markowski nr tel. 667-797-086 , e-mail: dudi_mm@vp.pl  
Arkadiusz Tołłoczko nr tel. 608-161-920, e-mail: aryt@o2.pl 


